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Číslo jednací:
ÚVV-2/2018

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. Eliška Stejskalová

1. 3. 2018

Věc:

Zápis č. 2/2018
z 25. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 21. února 2018
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze-Kobylisích
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft - předseda ÚVV ČSCH, Ing. Václav Krůta - místopředseda ÚVV ČSCH
(od bodu č. 4), Slavomír Brožek, Josef Buršík (od bodu č. 4), Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová, Josef
Vilhelm, 100 % účast - jednání bylo usnášeníschopné
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 25. 1. 2018
5) Rozpočtová opatření
6) Nemovitosti
a. Plán oprav nemovitostí v majetku ČSCH
b. Sklad výstavního fundusu v pronájmu
7) Různé
a. Informace z jednání s prezidentem Agrární komory ČR
b. Zrušení „zelených“ evidenčních karet
c. Směrnice na půjčování výstavního fundusu
d. Skartační směrnice
e. Podnět k zahájení kárného řízení
f. Nemovitost Karviná–Darkov
g. Nemovitost Kralovice
h. Distribuční středisko ČSCH
i. Výstavní podmínky na CVM 2018
j. Doplnění ÚKPMCH
k. Oběh účetních dokladů
8) Diskuse
9) Závěr jednání
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚVV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu programu, číslo usnesení v rámci
programu. Terminologie – do 31. 12. 2016 – ÚV ČSCH; od 1. 1. 2017 dle nových Stanov ĆSCH – ÚVV ČSCH – týká se i značení
usnesení.)

Ad 1) Zahájení
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Jednání zahájil v 10.15 hod. a
dále ho vedl. Zvukový záznam z jednání bude po dobu jednoho roku uložený v Sekretariátu ÚVV ČSCH.
K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu jednání
Navržený program jednání byl doplněný o několik dílčích bodů, poté byl schválený.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno pěti hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou jako tradičně všichni
členové ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 2/2018 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH, poslední kolo ověřování provedou předseda ÚVV ČSCH
a místopředseda ÚVV ČSCH. Schváleno pěti hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 25. 1. 2018
Od začátku tohoto bodu jednal ÚVV ČSCH v počtu sedmi členů. Nejprve byla provedena kontrola
dosud nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání. (Body dlouhodobé či TRVALÉ /do odvolání/
nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken u nemovitosti
v Kolíně, ul. Karoliny Světlé. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad Labem
firmou Kutil za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH, s využitím glazurované krytiny.
(V ŘEŠENÍ, dokončení prací je řešeno dodatkem ke smlouvě.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/5: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním darovací smlouvy k převodu nemovitosti v Darkově na hlavní spolek. ÚVV ČSCH
pověřuje Josefa Vilhelma dokončením realizace převodu této nemovitosti. (Řešeno novým
usnesením.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním přesunu
plotu (dle geodetického výměru) u nemovitosti ve Střelicích, a to do 31. 12. 2017 (90 m plotu,
náklady do 90.000,- Kč bez DPH). (SPLNĚNO - po odstranění vad a nedodělků.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/4: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše provedením
poptávky na pořízení propagačního videa na web ČSCH, v maximální délce 5 minut představení ČSCH laické veřejnosti. (Usnesení v rámci přípravy rozpočtových opatření
zrušeno.)
- USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi řešit oficiální cestou
přes výpis z registru vozidel navrácení (či odprodej) nákladního automobilu Avia, užívaného ZO
ČSCH Bystřice pod Pernštejnem. Termín plnění – do 31. 12. 2017. (V ŘEŠENÍ, vozidlo bylo již
před několika lety dáno do šrotu. ZO ČSCH Bystřice pod Pernštejnem vydá čestné prohlášení o
likvidaci vozidla.)
- USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/7/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera a Ing. Davida Rameše
přípravou návrhu smlouvy na demolici objektu ve Šítech firmou Pavel Gebert. Termín plnění –
do 14. 12. 2017. (Usnesení zrušeno, nahrazeno Usnesením 24/ÚVV 18/1/6/1.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/6/1: ÚVV ČSCH bude podněty z jednání a diskusních příspěvků,
- vznesených na Valné hromadě ČSCH 2017, řešit na svém zasedání v únoru 2018. (SPLNĚNO,
připomínky byly zrekapitulovány a projednány v rámci kontroly usnesení.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/6: ÚVV ČSCH projedná na zasedání v únoru 2018 aktualizaci
Skartačního řádu ČSCH. (SPLNĚNO, směrnice byla předložena k projednání.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/8: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše, jednatele firmy.)
Zverimex, s.r.o. ve věci jednání a sepsání pracovní smlouvy s Lubomírem Kesnerem - přijetí do

pracovního poměru ve firmě Zverimex, s.r.o. (Vzhledem ke jmenování nového jednatele firmy
Zverimex, s.r.o. bylo toto usnesení zrušeno.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 25. 1. 2018:
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/4/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit návrh úspor
rozpočtu ČSCH na rok 2018, týkající se především oprav nemovitostí a krácení rozpočtu
jednotlivých chovatelských sekcí. Termín plnění – do 21. 2. 2018. (SPLNĚNO, projednání
návrhu bylo přesunuto na další zasedání ÚVV ČSCH.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/4/2: Každý člen ÚVV ČSCH připraví návrh úspor rozpočtu ČSCH na
rok 2018, a to s cílem dodržet schválenou výši schodku rozpočtu, odsouhlasenou XXVI. valnou
hromadou ČSCH 2017 (-6.500.000,- Kč). Termín plnění – do 21. 2. 2018. (SPLNĚNO, návrhy
budou projednány na dalším zasedání ÚVV ČSCH.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/5/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi, Josefu Vilhelmovi,
Dagmar Kičurové a Ing. Davidu Ramešovi zrealizovat poptávku na služby související
s přípravou a konáním CV Chovatel 2018. Termín plnění – do příštího jednání výstavního
výboru. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/5/2: ÚVV ČSCH zmocňuje Ing. Miroslava Krofta, Ing. Václava
Krůtu a Ing. Davida Rameše k jednání s ředitelem Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. Mgr.
Ondřejem Matoušem ve věci změny smlouvy ohledně CV Chovatel 2018. Termín plnění – do
příštího zasedání výstavního výboru. (SPLNĚNO, příloha č. 2 ke smlouvě k CV mezi ČSCH a
VLL bude přepracována. Uskuteční se také jednání s majitelem výstaviště.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera:
 přetříděním starého výstavního fundusu a vytvořením soupisu nabídky k jeho prodeji (V ŘEŠENÍ);
 zajištěním poptávkového řízení na gitter boxy pro uskladnění keramických krmítek (V ŘEŠENÍ);
 zajištěním nákupu plastových zeleninových přepravek na uskladnění plastových krmítek (V ŘEŠENÍ.);
 projednat s majitelem objektu v Kolíně-Štítarech zajištění matic na mříže u skladu výstavního
fundusu (tato část usnesení zrušena, pronajaty větší skladovací prostory);
 zajištěním osvětlení do pronajatých skladových prostor v Kolíně-Štítarech a zajištěním
odpovídající revize elektroinstalace (tato část usnesení zrušena, pronajaty větší skladovací prostory);
 zajištěním zjednodušeného poptávkového řízení na pořízení vysokozdvižného vozíku o nosnosti
minimálně 3,5 tuny - vysokozdvih s posuny do boku (V ŘEŠENÍ).
Termín plnění – do 21. 2. 2018.
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/2: ÚVV ČSCH jmenuje likvidátora Lubomíra Kesnera ve věci
svazového objektu ve Štítech. Termín plnění – s okamžitou platností. (V ŘEŠENÍ, likvidátor
jmenován, IČ ZO ČSCH Štíty nelze použít, ohledně dalšího postupu bude jednáno s AK.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/3: ÚVV ČSCH zmocňuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava
Krůtu podepsáním dodatku ke smlouvě na opravu svazové nemovitosti v Roudnici nad Labem
(z důvodu nedodržení původního termínu zrealizování prací). Termín plnění – do 21. 2. 2018.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/4: ÚVV ČSCH ruší Majetkovou komisi ÚVV ČSCH. Záležitosti,
kterými se zabývala, náležejí k řešení Lubomíru Kesnerovi, pověřenému správou majetku.
Termín plnění – s okamžitou platností. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/2: ÚVV ČSCH ukládá jednotlivým sekcím ČSCH nahlásit
prostřednictvím Sekretariátu ÚVV ČSCH kontaktní osoby pro Evropskou výstavu 2018. Termín
plnění – do 31. 3. 2018. (Změna termínu – do 18. 3. 2018. ÚKOL TRVÁ, sekce budou
informovány o podmínkách, jež zástupce sekce musí splňovat, s výčtem jeho povinností.)

USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/3: ÚVV ČSCH schvaluje příspěvek 5000,- Kč pro účast zástupců
ČSCH na 19. veletrhu neziskových organizaci NGO Market 2018 konaném v Praze. Termín
plnění – 11. 4. 2018. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/1: ÚVV ČSCH aktualizuje směrnici, podle které se poskytují
stravenky zaměstnancům Sekretariátu ÚVV ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava
Krůtu podpisem nájemní smlouvy - pronájem prostor v 1. patře nemovitosti v Havlíčkově Brodě
Obci širšího společenství českých unitářů za částku 6.900,- Kč měsíčně bez DPH a energií.
Termín plnění – do 21. 2. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/4: ÚVV ČSCH na základě zprávy z provedené kontroly ÚKK
ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi:
 uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a zpracovat do nájemní smlouvy pronajatou plochu
přepočítanou na m2 v nemovitosti Maškova 3, Praha 8-Kobylisy u nájemníků Šárky Kořínkové
a Jana Slyvinszkého. V dodatku bude upraveno nájemné na částku v místě obvyklou a přidána
doložka s kaucí odpovídající třem nájmům;
 projednat s Měst. org. ČSCH Praha a speciální ZO ČSCH chovatelů koček Praha 8 společný
pronájem prostor v nemovitosti Maškova 3, Praha 8-Kobylisy.
Termín plnění – do 31. 3. 2018. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/5: ÚVV ČSCH jmenuje Josefa Buršíka třetím členem Komise pro
přípravu voleb v sekci chovatelů drůbeže. Termín plnění – s okamžitou platností. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/4/1: ÚVV ČSCH pověřuje Slavomíra Brožka vyřízením agendy související
s vyřazením nákladního automobilu značky Avia, které je v majetku hlavního spolku, z evidence vozidel.
Termín plnění – 15. 3. 2018. Schváleno všemi hlasy.
-

Ad 5) Rozpočtová opatření
Ing. Miroslav Kroft informoval o jednáních, která statutární zástupci hlavního spolku a generální
sekretář ÚVV ČSCH vedou se státními institucemi z důvodu nepřiznané dotace MZe ČR na činnost
svazu. Přijetí rozpočtových opatření se prozatím odkládá.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/5/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o jednání Ing. Miroslava Krofta,
Ing. Václava Krůty a Ing. Davida Rameše se zástupci státních institucí a prezidentem Agrární komory
ČR ve věci nepřiznané dotace Mze ČR na činnost svazu.

Ad 6) Nemovitosti
a. Plán oprav – byly zrekapitulovány nezbytné opravy, které je potřeba u jednotlivých nemovitostí
provést;
b. Sklad výstavního fundusu v pronájmu – nově se připravuje pronájem skladovacích prostor v hale
v Lysé nad Labem (to z důvodu nedostatečné kapacity skladových prostor v Kolíně-Štítarech).
Převoz výstavního fundusu z kolínského skladu se výhledově jeví jako ekonomicky nevýhodný.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi:
 zpracovat návrh rozpočtu na rozdělení bytu na dvě samostatné jednotky ve svazové nemovitosti
v Roudnici nad Labem. Termín plnění – do 15. 3. 2018;
 zpracovat návrh na přestavbu budovy bývalé tiskárny na bytové jednotky ve svazové nemovitosti
v Brně, Plotní ul. Termín plnění – do dubnového zasedání ÚVV ČSCH;
 realizovat nutné opravy svazové nemovitosti v Havlíčkově Brodě (s ohledem na nástup nových
nájemníků) a dále zrekonstruovat nové prostory bývalé dílny do přijatelného stavu (k novému
pronájmu). Veškeré tyto náklady nepřekročí částku 100.000,- Kč. Termín plnění – do dubnového
zasedání ÚVV ČSCH.

Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje realizaci nutných oprav ve svazové nemovitosti
v Havlíčkově Brodě, ul. Svatovojtěžská 86 s ohledem na nástup nových nájemníků (s nutností rozdělení
odečtu všech energií) a dále schvaluje rekonstrukci nových prostor ve druhém nadzemním podlaží (po
bývalé dílně) za částku maximálně 100.000,- Kč bez DPH – tyto prostory budou také nabídnuty
k pronájmu. Jednotlivé části rekonstrukce mohou být rozděleny na jednotlivé dílčí zakázky na základě
rozpočtů a objednávek zhotoviteli. Termín plnění – do 15. 3. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podpisem dodatku smlouvy na výměnu oken ve svazové budově v Kolíně, ul. Karoliny Světlé. Termín
plnění – do 15. 3. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/4: ÚVV ČSCH schvaluje nájem skladových prostor ve městě Lysá nad
Labem – po dobu pěti let za částku 23.000,- Kč měsíčně - a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing.
Václava Krůtu podpisem nájemní smlouvy. Termín plnění – do 15. 3. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/5: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem vysokozdvižného vozíku ve skladových
prostorách v Lysé nad Labem – na dobu neurčitou a za částku 2.000,- Kč měsíčně. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/6: ÚVV ČSCH schvaluje nákup vysokozdvižného vozíku, nosnost
minimálně 3,5 tuny, posun do strany, maximální pořizovací cena 250.000,- Kč. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Různé
a. Informace z jednání s prezidentem Agrární komory ČR: Ing. Miroslav Kroft referoval o jednání
s prezidentem Agrární komory ČR Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc. ve věci dotace na činnost
pro svaz;
b. Zrušení „zelených“ evidenčních karet: bylo odsouhlaseno zrušení „zelených“ evidenčních karet
a mechanismus aktualizace dat ve svazovém evidenčním programu;
c. Směrnice na půjčování výstavního fundusu: ÚVV ČSCH připomínkoval směrnici na půjčování
výstavního fundusu;
d. Skartační směrnice: ÚVV ČSCH schválil předloženou směrnici;
e. Podnět k zahájení kárného řízení: jednáno bylo k podnětu na zahájení kárného řízení (z důvodu
neoprávněného prodeje majetku ZO členy svazu), který podal Ing. Vlastimil Nachtigal.
Vzhledem k tomu, že v současnosti není zvolená rozhodčí komise, ÚVV ČSCH jmenoval
pracovní kárnou komisi;
f. Nemovitost Karviná–Darkov: likvidátor nabídne tuto svazovou nemovitost k odkoupení ZO
ČSCH Karviná, na nákup nemovitosti hlavní spolek této ZO zapůjčí finanční prostředky.
Záležitost bude vyřešena stejně jako u nemovitosti v Kynšperku nad Ohří (jištěno zástavním
právem k nemovitosti);
g. Nemovitost Kralovice: nemovitost zakoupí ZO ČSCH Kralovice za finanční prostředky
zapůjčené hlavním spolkem (jištěno zástavním právem k nemovitosti), bude řešeno jako
s nemovitostí v Kynšperku nad Ohří;
h. Distribuční středisko ČSCH: obšírně bylo hovořeno o systému vybavování požadavků a kontrole
výběru peněz za vybavené zásilky;
i. Výstavní podmínky na CVM 2018: byla podána informace o výstavních podmínkách Celostátní
výstavy mláďat 2018, jež se bude konat v Olomouci;
j. Doplnění člena ÚKPMCH: Josef Vilhelm informoval, že namísto Dany Caithamlové, která
z komise odstoupila coby zástupce sekce chovatelů králíků, byl navržen členem Ústřední komise
pro práci s mladými chovateli MVDr. Vlastimil Šimek;
k. Oběh účetních dokladů: bylo ujednáno, že doklady, týkající se údržby svazových nemovitostí,
budou ve schvalovací pravomoci Lubomíra Kesnera. Byl schválen jeho kompetenční
rozhodovací limit ve výši maximálně 15.000,- Kč.

USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Miroslava Krofta o jednání
s prezidentem Agrární komory ČR.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/2: ÚVV ČSCH ruší zelené evidenční karty a zároveň stanovuje povinnost
pobočným spolkům vyplňovat karty organizace prostřednictvím evidenčního programu. Termín plnění
- s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zadat autorovi programu
úpravu evidenčního programu členské základny - aby pobočné spolky mohly vyplňovat údaje v kartě
organizace. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/4: ÚVV ČSCH schvaluje směrnici „Půjčovní řád výstavního fundusu“ – 1.
příloha zápisu č. 2/2018. Termín plnění - od 1. 3. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/5: ÚVV ČSCH schvaluje směrnici „Ukládání a vyřazování písemností
(skartace)“ – 2. příloha zápisu č. 2/2018. Termín plnění – od 1. 3. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/6: ÚVV ČSCH zahajuje z podnětu Ing. Vlastimila Nachtigala kárné řízení
z důvodu neoprávněného prodeje majetku členy svazu. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/7: ÚVV ČSCH ustavuje pracovní Kárnou komisi ÚVV ČSCH ve složení:
JUDr. Michal Danišovič, RSDr. Jaroslav Hron, Ing. Václav Krůta (náhradník Slavomír Brožek). Termín
plnění – s okamžitou platností. PRO - 5, PROTI - 1, ZDRŽEL SE - 1.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/8: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi, likvidátorovi ZO ČSCH KarvináDarkov, zahájit po zadání odhadu svazové nemovitosti v Karviné-Darkově přípravu k sepsání kupní
smlouvy se ZO ČSCH Karviná (na stejném principu jako je řešena nemovitost v Kynšperku nad Ohří).
Tímto usnesením se zároveň ruší Usnesení 18/ÚVV 17/5/6/5. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/9: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit návrh smlouvy na
prodej svazové nemovitosti v Kralovicích – kupující ZO ČSCH Kralovice. Návrh bude předložen Valné
hromadě ČSCH 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/10: ÚVV ČSCH akceptuje návrh ÚOK CHK jmenovat do Ústřední komise
pro práci s mladými chovateli za sekci chovatelů králíků (namísto Dany Caithamlové) MVDr. Vlastimila
Šimka. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/11: ÚVV ČSCH schvaluje pro Lubomíra Kesnera rozhodovací pravomoc
ve věci dokumentů týkajících se svazových nemovitostí a kompetenční rozhodovací limit ve výši
maximálně 15.000,- Kč. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/12: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi svolat do 1. 3. 2018 Valnou
hromadu firmy Zverimex s.r.o. - za účelem zrušení Usnesení 9/ÚV 16/7/11/2 (kterým byl jednatelem
firmy Zverimex, s.r.o. jmenován Ing. David Rameš). Novým jednatelem bude jmenován Lubomír Kesner.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Diskuse
Bylo projednáno udělení Čestné vlajky ZO ČSCH Prosiměřice (50. výročí založení) a ZO ČSCH
Soběslav (90. výročí založení). ÚVV ČSCH nově jmenoval likvidátora ZO chovatelů poštovních holubů
(nesmí to být firma) a neschválil žádost firmy HOKR-STAV, s.r.o. na snížení nájemného. Jednáno bylo
o objednávání nánožních kroužků – požadavek na začátek číselných řad od č. 1 a nikoliv 0.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje vyznamenání Čestná vlajka pro ZO ČSCH
Prosiměřice a ZO ČSCH Soběslav. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/8/2: ÚVV ČSCH ruší Usnesení 23/ÚVV 17/10/7/3 a likvidátorem ZO
chovatelů poštovních holubů, dříve spadajících pod ČSCH, jmenuje Mgr. Jiřího Kučeru, Dušní 8/11,
Praha. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/8/3: ÚVV ČSCH neschvaluje snížení nájmu firmě HOKR-STAV, s.r.o.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/8/4: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi objednávat u výrobce nánožní
kroužky na holuby a drůbež s prvním číslem v řadě 1 (nikoliv 0). Termín plnění – s okamžitou platností.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.10 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další řádné zasedání ÚVV ČSCH se bude konat
v Praze dne 15. března 2018.
Ing. Václav KRŮTA, v. r.
místopředseda ÚVV ČSCH







Ing. Miroslav KROFT, v. r.
předseda ÚVV ČSCH

Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 1. 3. 2018
Ověřování ukončeno: dne 14. 3. 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

